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flET.: Tο ιπd αριΘμ πrz+5-17. tγγραΦ6 οαg-

εxεtικi με τξ εκθ*αεη ωτοΦiαζ που *μYuιl ιrrα gxολεiα" θα θελαιιε ψιr

επιοημαvοuμε 6τι:

α} Qιε#* αλλfμfιroτεΙΨudξ.iεrrιπτqvτpt}γ
αrο ldaο Θα oτοψ{αει π l#ε κτiριο Yια ντ Φπππi xαιαι, αη oυYΦ(ειfl ο Δliμοq διhlqται
xαι ττφολα$αirει ιlα κlrει πξ αιπiετoιχεξ επrσκεu€η μEοα πoιΙξ καλοκαφιιiοι}q μlvεq του
ιoL2, €ται ιilοτε τα σxeλεια vα ε[vαι €τοιlrn τηv 1η Σεπqrβρtρυ 2o1Ζ.

\rytεvθυμiΦυμε 6τι οrη ουv&vtι1οη δλφv πlv ε1ειλεκομθvιrlv sοp*ιυv l(αι τtΙ}v

}υιltωιl ωnrαοΙοτηEs- μμt ωι6 πε οιlpιlομιl+τεtuxβc 'μρl$rt- ι'α-.:πλsεi n

οuωιlοuα6τερn λ$οrι λοrru πrψ δψ.ρ:sγΦ ουιογοu+irιl τqυ Δfiuοιl ΘnEαiun .

β}
Aυ

Σxεnrιi ΙΙε tο πα}16 σxgλεΙο πrν /\alκτμεtl,

οrολεiο 4εflrcrμ'ru. τo παλπο. εixε xρ€εi ωιnrπiλληΦ. fsικοrεfα&ρrfu.
πακ λρrπfr fiμ κdaqρ-ffi, *r€ι rfiffi FEtE{#fiρ{6ο Eα{λλi& rro*iι.a λΞιτοψρ-r'1ρΞι φ}ξ

αο*εiο Gπuft rαιιrdε*υflg:μημ€ιf, ιιaεπι μfrtπαοε οεrππωtt πεοιρrtl;
,qv δεv ψιmrπιΘειr εpιilπlιια αlrτ6 ιιιιτελgα η οιrοιruμx6περη ωλοyιi εiιltιοrπ Λε$κτρα,
καλιiτερα ιlα τοποθετηθοι}ιr 2_3 αiΘουαεq προκαrαrrrΙrαqafuεq rτφt ιlα εlrrαι τα παιδli οε
ω.rτ6 τo κriριο.
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Φlρ, 6ΙHΙ'ξ γpdΦΕιη AΦεσι Θ-;;οιi;t#
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ΗtrL*.jΨΨy:y': ΦγφαΦα καταnπ*ηlταE λ *o'υ fυπfiΙrχει

Tο κτipφ Φrειψη αΙsουοεq *rxpεrirrrτ*tιr=q &}ο ωlr αiθουοη *δΦιftοεr,ru,
για vα λειτουρYιiοει ιrη πεrπαΘ€αο-

ε} Στο πbιο τοψ M*ιοοοηψΨ.υπftρrυ.μl rsο uειηfiλεc Φοωαqc οται,rtτη υ,οοΦ
|αι δdο οm, πiryt r d,οgΦο αυγ αiθοφοα εΦ{dlφ.πl. lrε τοψωι*ιπq' και οπουq ευo
ρ'ο6Φουc.

Επigηι υπdρFειgqι-μtr riτn qiφουr rhτλE.rr Φ ψqΦ*tο πυιl δαπfλrυιl πουτιΙ'pα λεποuρμι ιη βιβλrοθ{iιι n ψρn ε.Ψ μεr,qηΙ'_E+ ηΨ;ι 
',Ιδυο 

θeΦ Η
βιsλlοθιiκη 1.πορεiw μεrΦεpειt * *o ".rμ*ffi*r""t ηεurπrαει,πτοιl grτλεiοτl-

λοαφ κdΨ*, MελησΨt uοiΠ s.Ξιfiδ,π πArEαaEοι'c.+tπ'Ι*Etr
Επiοηι ο αι]λειοq x(bροq τ",, qergρ" *xε' ε*lrρρ+.rlftι ψεοΦατα 1ε ι<ερκiδεq.

παγxfxι+ μπαtπετη κλ,π-

l(αταληιlψrπαι
Οι γοvεξ τοιl }αελtοοοxιψiοU, θo περψfψυιlt, τξ οΙlΦ'Jυμιf,εζ εrι&Eαεη για τπ δι1ο

κtΙρlrl και TT} ατι:τιxri μελttη του ποΛπnιi κτιρiαl fεirφrrry dπgq εdσηξ ΗιιL το
μrοιluδιdγραμrα υλαωffiζ τσιξ cgτδ το Δtιlο-

Δεv FλΕπουlΙE γ1α ποιο ληρ η τεμκη fuθrη κEtαΙΙtι.a, *τιUπερ*Jμιτο rαiμο τι,lv
Λειiκιριrlη esδωv δειl ππrπΦιrrηι 6λα τπ lταρrnrπrr

ΓlισqEι}οUuE 6τιεi'rtrξξλιiEξοαvrrλEιΦυtrι,fuιΦaπi!σtιld σE I$ειΙσEEηiΙοt Στομ
εrgl nεη πε* "Eqυ* ε'o,r**t * .- }...",*r1* τιρ Λη}*lr', ιγf" *Φ*} *
,Flnruπγl*lFiο. που xρει*Φrαι ιηfuο δυφ αiθοιιφs-

Eγ ιι''ξ|ΙΙΠrrl τιrlv υtωv εtω*rιrrι θπ εiμωτε ατη &trεοn τoιl rrfuru 6,λο το
καλοrαtρι προxεψrA'ου rrπ waββlEοΦγ οι rorεiι vrι rοΦασiπιry με ΓftrιfiΙt Σuvtλπαrμ
vα γlrrοuv οι αrταρ{tirrΙτξ φγαοiεc 'ωι 

ιEι εiιlπσtε Ξτοψιοι γιπ η υfo αxΦιlαt xrοvd-
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